Jokkmokks kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Jokkmokks
kommun, meddelade av kommunfullmäktige 2020-11-02, § 102.
Med stöd av 9 kap. 7-8 §§ och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17,
39-40 och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön.

1 § Inledningsbestämmelser
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

2 § Avloppsanordning
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det
tillstånd av samhällsbyggarnämnden för att:
1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas
till, eller
2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.
Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd av samhällsbyggarnämnden
för att:
3. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis
avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom område
med detaljplan samt inom nedanstående byar:
Vajkijaur (kartbilaga 1)
Haraudden (kartbilaga 2)
Mattisudden (kartbilaga 3)
Purkijaur (kartbilaga 4)
Porsi (kartbilaga 5)

Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för
avloppsanordning som kräver tillstånd enligt 2 § eller anmälan enligt 10 §
Miljöprövningsförordningen (2013:251) eller om avloppsanordningen är
avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.
Annan toalett än WC
Det krävs anmälan (tidigare krävdes tillstånd) till samhällsbyggarnämnden för
att inrätta:
1. förmultningstoalett,
2. eltoalett,
3. torrtoalett med latrinkompostering

3 § Djurhållning
Det krävs tillstånd av samhällsbyggarnämnden för att inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser hålla:
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte hålls
som sällskapsdjur, eller
2. giftig orm.
Tillstånd fordras ej för jordbruksfastighet med djurhållning.
Tillstånd fordras ej för att hålla tamhöns, men inte tupp, till ett totalt antal av
sex vuxna individer inom detaljplanerat område, utan att behöva söka tillstånd
hos kommunen.
Vid hållning av tamhöns gäller följande villkor:
1. Tillräcklig kunskap kring hållning av tamhöns ska finnas hos den sökande
för att minst uppfylla de krav som finns i lagstiftning kring djurhållning,
hantering av djuren och de situationer som uppstår omkring hållningen.
2. Avföringen och andra restprodukter måste omhändertas på ett sätt som
inte sprider doft eller som förorenar mark, vatten och /eller dricksvatten.
3. Hönsen ska hållas inne mellan kl. 22:00 och kl. 07:00
4. Olägenhet för människors hälsa får inte uppkomma (allergi, doft, skadedjur
m.m.)

4 § Tomgångskörning
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång i högst
1 minut. Detta gäller inte:
1. Om trafikförhållandena tvingar fordonet att stanna, t.ex. I trafikkö eller
olycka.

2. Om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets
ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan
som avser uppvärmning
På parkeringar intill livsmedelslokaler, skolor, samt förskolor råder totalt
tomgångskörningsförbud inom hela kommunen.

5 § Spridning av gödsel och slam
Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill
område med detaljplan gäller följande:
1. Gödsel ska spridas och hanteras utan risk för förorening av vattendrag,
brunnar eller grundvatten.
2. Spridning ska utföras när väder- och vindförhållanden medför att risken för
luktolägenheter minimeras. Torrt och blåsigt väder med vind från bebyggelse
innebär minst risk för olägenhet.
3. Nedmyllning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen.
4. Det är inte tillåtet att sprida gödsel på tjälad mark.

6 § Gödselstad
Den som avser att anordna gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning
ska:
1. Inom detaljplanelagt område anmäla till samhällsbyggarnämnden.
2. Inom ett vattenskyddsområde söka tillstånd i enlighet med gällande
föreskrifter.

7 § Luftvärmepump
Det krävs anmälan till samhällsbyggarnämnden för att inrätta och använda en
luftvärmepump för rad- och parhus inom område med detaljplan.

8 § Ansökan/anmälan
En ansökan eller anmälan till samhällsbyggarnämnden ska vara skriftlig och
uppfylla föreskrivna krav (25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet
och 19 kap. 5 § respektive 22 kap. 1 § miljöbalken.)

9 § Sanktionsavgifter

I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om
miljösanktionsavgifter.

10 § Dispens
Samhällsbyggarnämnden får medge dispens från vad som gäller i dessa
föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenhet från miljö- och
hälsoskyddspunkt inte föreligger.

11 § Avgifter
Samhällsbyggarnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd
och dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa
föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
som kommunfullmäktige antagit.

12 § Övergångsbestämmelser
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 2018-02-12. Äldre lokala föreskrifter
ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

